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INTRODUCERE 

Acest ghid al dialogului social în domeniul serviciilor de 

utilități publice se adresează cu precădere practicienilor în 

domeniul dialogului social (membrii sau reprezentanți ai 

patronatelor, sindicatelor dar și reprezentanților instituțiilor 

sau autorităților publice implicate). O altă categorie de 

adresanți ai prezentului ghid constă în experți sau mediatori 

implicați în procesul de dialog social. Nu în ultimul rând, 

ghidul are în vedere ca receptorii și decidenții publici în 

general, care prin lecturarea acestui ghid, pot înțelege mai 

clar miza și importanța dialogului social în România și 

mecanismele motivaționale ale partenerilor sociali 

implicați
1
. 

 

Scopul acestui ghid este de a aborda o zonă slab acoperită de 

preocupările de până acum ale celor care au scris despre dialog social: 

mizele acționale ale actorilor implicați în procesul de dialog social, pe 

de o parte, dar și a mizelor care, în mod legitim și dezirabil, ar trebui să 

constitui imboldul acțional al partenerilor implicați astfel încât scopuri 

sociale mai largi să poată fi atinse (precum dezvoltare socială, pace 

socială, sustenabilitate socială, eficiență și eficacitate economică etc.).  

                                       
1
 În text ne vom referi la toate aceste categorii de adresanți vizate în ghid prin termenul 

generic de parteneri ai dialogului social. 
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Ghidul își propune așadar să ofere repere celor interesați privind 

modul de gestionare adecvată a procesului de dialog social, astfel încât 

scopuri individuale ale partenerilor implicați, dar și scopuri sociale mai 

largi, la nivelul sistemului social, să fie atinse. În acest ghid urmăm 

practic o dublă perspectivă: pe de o parte o perspectivă individuală a 

actorilor participanți la procesul de dialog social, dar, pe de altă parte, și 

o perspectiva socială, largă, asupra consecințelor pe care acțiunile 

partenerilor implicați în procesul de dialog social o au asupra sistemului 

social. Tocmai de aceea acest ghid va aborda și problema 

responsabilității sociale pe care o poartă participanții la procesul de 

dialog social. 

Asumarea responsabilității are și o miză foarte practică. În acest 

sens este important ca fiecare partener implicat în procesul de dialog 

social să fie conștient de distincția clară între rezultatele dialogului 

social (sau rezultatele unei anumite forme pe care o îmbracă dialogul 

social, precum negocierea colectivă, consultarea, informarea etc.) și 

funcțiile sociale ale procesului de dialog social precum: 

 întărirea proceselor democratice de guvernare,  

 preîntâmpinarea/evitarea tensiunilor sociale, respectiv asigurarea 

păcii sociale,  
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 creşterea eficacităţii politicilor guvernamentale, în special 

politicile sociale 

 creşterea eficienţei economice. 

De exemplu, nu interesează doar dacă există agreat un contract 

colectiv de muncă la nivel de sector ci și dacă, în urma semnării unui 

astfel de contract, calitatea serviciilor de utilități publice crește 

împreună cu eficiența procesului. Succesul procesului de dialog social 

este definit din această perspectivă, prin prisma gradului în care 

funcțiile sociale anterior menționate sunt îndeplinite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ghid de Dialog Social în Servicii Publice. Servicii de Utilitaţi publice 

  

8 

 

  

 

 

 

În acest mod de abordare a lucrurilor, în cadrul ghidului de față, 

dimensiunile cheie de care depinde succesul procesului de dialog 

social sunt: 

1) CONTEXT. Înțelegerea contextului în care are loc dialogul 

social: context instituțional, uzanțe, valorile asociate dialogului 

social, mize sociale și legislative, parteneri implicați și mizele 

acestora, relația dintre parteneri, care sunt informațiile 

relevante. 

2) ABORDARE STRATEGICĂ ȘI VIZIUNE. Aderarea la o 

viziune strategică și un scop legitim, acceptate la nivel social. 

Derularea activităților în mod coerent, pornind de la o 

planificare strategică pe termen mediu și lung (minim trei ani). 

3) INFORMAȚII. Accesul și capacitatea partenerilor de a obține 

informațiile relevante, pe de o parte, și de a înțelege 

semnificația acestora, pe de altă parte. 

4) REGULI. Cunoașterea regulilor care ghidează dialogul social 

(atât formale, cuprinse în lege, dar și informale – tehnici de 

soluționare a conflictului, negociere, comunicare 

interindividuală etc.). 
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5) REZULTATE. Familiarizarea cu subiectele dialogului social, 

reprezentare clară a rezultatelor umărite. 

6) RESPONSABILITATE. Asumarea responsabilității sociale 

de către partenerii implicați. Acest fapt se traduce prin 

împărtășirea unui scop comun ultim, la nivelul sistemului 

social, al procesului de dialog social. În alți termeni este vorba 

de parteneriat social între partenerii implicați. 

Prezentul ghid va fi organizat pornind de la dimensiunile 

menționate. Fiecare din acestea acoperă date, cunoștințe, perspective, 

valori, norme, mize care, dacă ar fi însușite de partenerii participanți la 

procesul social, ar crea premise solide pentru a putea vorbi de un proces 

de dialog social îndeplinit cu succes. Fiecare dimensiune va fi tratată în 

ghid pornind de la specificul dialogului social din România, pe de o 

parte, dar și de la specificului sectorului ”Serviciilor Comunitare de 

Utilităţi Publice”. În ciuda particularizării ghidului la nivelul acestui 

sector el este util prin informațiile prezentate și altor domenii de 

activitate. 

Mai trebuie adăugat și faptul că dialogul social este înțeles în 

acest context, în acord cu Organizația Internațională a Muncii, ca acel 

proces care ”include toate tipurile de negociere, consultare sau simplul 

schimb de informații între și dintre reprezentanții Guvernului, ai 

angajatorilor și ai angajaților, în ce privește probleme de interes comun 

referitoare la politici economice și sociale”
2
.  

                                       
2
 http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm (accesat 

la 1.10.2013)  
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1. CONTEXT 

Prima dimensiune importantă pentru un partener implicat în 

dialogul social este contextul în care întreg procesul are loc. 

Când vorbim de context avem în vedere următoarele aspecte 

esențiale: 

A. Contextul instituțional; 

B. Uzanțe, valori, norme și cutume implicite ale derulării 

procesului de dialog social; 

C. Mizele dialogului social (atât la nivel individual, al 

partenerilor, al organizațiilor reprezentate, dar și la nivel 

legislativ); 

D. Actorii relevanți implicați sau care pot fi implicați în 

proces, inclusiv mize acționale ale acestora; 

E. Relațiile instituționale și informale dintre partenerii 

relevanți; 

F. Informații relevante esențiale. 
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A. Contextul instituțional. 

La acest capitol discutăm în primul rând despre legislația 

relevantă existentă. Evident trebuie amintită în primul rând Legea nr. 

62/2011 (actualizată)
3
. Alături de aceasta există și alte acte normative la 

care se poate face apel  pe parcursul procesului de dialog social. Dintre 

acestea amintim: 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu completările și 

modificările ulterioare. 

 Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare și 

consultare a angajaților. 

 HG nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite 

conform Legii nr. 62/2011
4
. 

Alături de acestea pot fi invocate și alte convenții europene 

adoptate în cadrul Organizației Internaționale a Muncii (de exemplu 

                                       
3
 http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_dialogului_social_62_2011.php (accesat 

la 1.10.2013). 
4
 Lista exhaustivă a actelor normative relevante procesului de dialog social sunt 

precizate în Anexa A. 
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Convenția nr. 87/1948 din 09/07/1948 privind libertatea sindicală și 

apărarea dreptului sindical
5
). 

O prezentare detaliată a legislației relevante dialogului social în 

România poate fi găsită în ”Ghidul de informare legislativă al dialogului 

european”
6
 motiv pentru care nu vom insista aici în detaliu asupra 

acesteia. Prezentul ghid intenționează să depășească limita unei abordări 

strict legislative așa cum și-a impus documentul mai sus invocat. Ce 

trebuie însă să reținem sunt câteva elemente cadru, de maximă 

importanță, care trebuie să constituie ”biblia de buzunar” a oricărui 

partener implicat in dialogul social: 

 Tipuri de organizații patronale și sindicale. Acestea sunt de 

tip a) local (organizate la nivel de unități sau la nivel 

teritorial/județean), b) de nivel sectorial (Federație patronală 

sau sindicală) și c) de nivel național (Confederație patronală 

sau sindicală).  

 

                                       
5
http://www.sncr.ro/wp-

content/uploads/2009/09/legislatie/Conventie%20nr.%20871948.pdf (accesat la 

1.10.2013) 
6
 Pop, Liviu Marian (coordonator), Serghei Mesaroș, Roxana Iliescu, Angelica 

Săbiescu, Eduard Corjescu, Iuliana Popescu (autori). (2012) Dialogul social 

European. Ghid de informare legislativă al dialogului european. Guvernul României 

/MMFPS Dialog Social. 
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 Condiții de reprezentativitate ale unei organizații sindicale 

sau patronale.  

Pragul de reprezentativitate și alte condiții necesare:  

a) la organizații constituite local/teritorial: pentru zona 

sindicală minim 15 persoane la nivel de unitate, iar pentru 

zona patronală cel puțin două persoane juridice din același 

sector de activitate, 

b) la organizații constituite sectorial:  

Federațiile sindicale au statut legal de federație, 

independență organizatorică și patrimonială, cuprind cel 

puțin 7% din efectivul salariaților din sectorul respectiv;  

Federațiile patronale au independență organizatorică și 

patrimonială și cuprind cel puțin 10% din numărul 

salariaților din din sectorul respectiv.   

c) la organizații constituite național:  

Confederațiile sindicale au statut legal, independență 

organizatorică și patrimonială, au în componență structuri 

sindicale proprii în cel puțin jumătate din numărul județelor, 
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inclusiv municipiul București și cuprind cel puțin 5% din 

efectivul salariaților din economia națională;  

Confederațiile patronale au independență organizatorică și 

patrimonială și acoperă cel puțin jumătate din numărul 

județelor, inclusiv Municipiul București și cuprind cel puțin 

7% din efectivul salariaților din economia națională.  

 Formele pe care le ia dialogul social:  

 informarea,  

 consultarea,  

 negocierea (și un caz exemplar negocierea contractului 

colectiv de muncă),  

 acordul,  

 la acestea – menționate în toate lucrările clasice – putem 

adăuga și   conflictul de muncă   (este o formă de relaționare 

între partenerii sociali, încadrată de regulile derulăriii 

dialogului social, detaliată chiar în textul legii). În legislația 

românească acesta este subsumat contractelor colective de 

muncă. Totuși acest tip de relaționare între părți are 

specificități și particularități care merită a fi analizate separat. 
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 Nivelul la care se desfășoară dialogul social: la nivel de 

unitate, sectorial, național.  

La nivel de unitate (sau grup de unități) este obligatorie 

negocierea contractului colectiv de muncă. Actuala legislație 

în vigoare nu mai obligă la negocierea unui contract de 

muncă la nivel de sector (acest lucru se poate realiza însă 

prin voința părților). 

La nivel de sector pot participa la dialog social federațiile (nu și 

organizațiile constituite doar la nivel unități, în nume propriu) 

sau reprezentanții confederațiilor. La nivel de unitate federațiile 

pot prelua rolul de reprezentare în negocierea contractului 

colectiv de muncă. La nivel național negocierile vizează mai 

degrabă aspecte legislative, elaborarea politicilor publice, măsuri 

guvernamentale cu impact în zona socială. Negocierea la nivel 

național are loc prin participarea confederațiilor în cadrul 

Consiliului Național Tripartit (inclusiv reprezentanți ai autorității 

publice) sau al Consiliului Economic și Social (exclusiv 

reprezentanți ai autorității publice, dar cu participarea societății 

civile, organizații non-guvernamentale etc.). 
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Negocierea la nivel național poate avea loc și în cadrul 

Comitetului de Monitorizare a Acordului Social, a 

Comitetului Național de Criză sau a Consiliilor de 

Administrație Tripartite. În genereal negocierea la nivel 

național poate avea loc și direct cu reprezentanții 

autorității publice, în afara structurilor instituționale 

menționate.  

 Alte structuri instituționalizate care participă la procesul de 

dialog social: a) teritorial: Comisiile de Dialog Social, Autorități 

publice locale. b) sectorial: structuri specifice constituite prin 

lege sau structuri constituite în baza unui acord bipartit (de 

exemplu Casa Socială a Constructorilor) c) național: Consiliului 

Național Tripartit; Consiliului Economic și Social; Comitetului 

de Monitorizare a Acordului Social; Comitetul Național de 

Criză; Consilii de Administrație Tripartite. 

 Diferența între dialog social tripartit/bipartit.  

În cazul dialogului tripartit participă alături de organizații 

patronale/sindicale și reprezentanți ai autorității publice. 

Dialogul bipartit se derulează doar între sindicate și 

patronate, fără participarea autorității publice.  
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În practică, delimitarea celor două forme de dialog este greu de 

făcut, așa zisul dialog bipartit este influențat în cele mai multe 

cazuri, în mod real de autoritatea publică prin reprezentanții săi 

sau prin măsurile instituite. De exemplu, faptul că dialogul 

social bipartit este reglementat legal, definit și delimitat de reguli 

specificate legal într-un act normativ (adoptat de autoritatea 

publică prin definiție), nu înseamnă că la el ia parte și autoritatea 

publică? Nu se poate contesta influența autorității publice în 

derularea acordului bipartit fie și numai pentru că acesta  este 

reglementat legal. 

 Caracteristici ale principalelor forme de dialog social:  

a) negocierea contractului colectiv. În legislația românească 

este considerată o formă de dialog social bipartit.  

Așa cum am argumentat deja, prin prisma faptului că 

regulile după care se desfășoară această formă de dialog sunt 

reglementate legal, de către autoritatea publică, aceasta 

poate fi considerată o formă de dialog tripartit.  

Legea prevede obligativitatea negocierii contractului 

coletiv doar în cazul unităților care au peste 21 de 

salariați.  
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La nivel de unitate, legea reglementează aplicarea 

principiului repezentării majorității angajaților. De aceea 

sindicatele care vor să participe la negocierea 

contractului colectiv de muncă trebuie să aibă un 

număr de membri de minim 50% +1 din numărul de 

angajați ai unității.  

Dacă această condiție nu este îndeplinită, pot participa la 

negociere și reprezentanți ai salariaților, modul de alegere a 

acestora nu este clar definită de lege, nu există nici norme 

metodologice care să indice acest lucru. De asemenea 

sindicatul nereprezentativ dar afiliat unei federațiii 

poate solicita ca reprezentanții acesteia să participe la 

negociere mandatându-i în acest sens. 
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Extras Legea nr. 62/2011. 

Art. 135 

(1) In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului 
colectiv de munca se face dupa cum urmeaza: 

a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala 
reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se 
face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului 
sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor; 

b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul 
de activitate din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se 
face numai de catre reprezentantii angajatilor. 
  
(2) In cazul in care la nivelul grupului de unitati nu exista organizatii sindicale 
reprezentative care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de angajati ai 
grupului de unitati, la negocierea contractului colectiv de munca salariatii sunt 
reprezentati dupa cum urmeaza: 

a) de catre reprezentantii mandatati de organizatiile sindicale reprezentative din 
cadrul fiecarei unitati care au decis constituirea grupului; 

b) pentru unitatile membre ale grupului in care nu exista sindicate reprezentative, dar 
exista sindicate afiliate la federatii sindicale reprezentative in sectorul de activitate in 
care s-a constituit grupul, angajatii sunt reprezentati de catre federatiile sindicale 
respective, in baza solicitarii si mandatului sindicatelor, si de reprezentantii 
angajatilor din respectivele unitati. 

 

 

b) conflictul de muncă. Nu se poate declanșa pe durata 

valabilității unui contract sau acord colectiv de muncă. 

Chiar în situaţia în care sunt întrunite condițiile pentru 

a declanșa un conflict de muncă, derularea acestuia 

trebuie să parcurgă un set de etape obligatorii din 

punct de vedere legal.  

Aceste etape trec prin etapa de conciliere, mediere și arbitraj 

și presupun apelul la structuri instituționale din afara unității 

sau grupului de unități (ministerul de resort, inspectoratul 



Ghid de Dialog Social în Servicii Publice. Servicii de Utilitaţi publice 

  

20 

 

  

teritorial de muncă). Doar în ultimă  instanță conflictul de 

muncă poate lua forma unei greve.  

Extras Legea nr. 62/2011. 

Art. 164 
Pe durata valabilitatii unui contract sau acord colectiv de munca angajatii nu pot 
declansa conflictul colectiv de munca.  
 
Art. 165 
Conflictul colectiv de munca se declanseaza numai dupa inregistrarea prealabila a 
acestuia, dupa cum urmeaza:  

a) la nivel de unitate, organizatia sindicala reprezentativa sau reprezentantii 
angajatilor, dupa caz, notifica angajatorului declansarea conflictului colectiv de munca 
si sesizeaza in scris inspectoratul teritorial de munca din judetul in care isi desfasoara 
activitatea angajatii unitatii care au declansat conflictul, in vederea concilierii;  

b) la nivel de grup de unitati, organizatiile sindicale reprezentative vor notifica fiecarei 
unitati membre a grupului de unitati, precum si organizatiei patronale constituite la 
nivelul grupului declansarea conflictului colectiv de munca si sesizeaza in scris 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in vederea concilierii;  

c) la nivelul sectorului de activitate, organizatiile sindicale reprezentative vor notifica 
fiecarei unitati in care au membri organizatii sindicale reprezentative, precum si 
organizatiilor patronale corespondente declansarea conflictului colectiv de munca si 
vor sesiza in scris Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in vederea 
concilierii. 
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RECAPITULARE 

Întrebări la care orice partener participant la dialogul social trebuie să 

aibă un răspuns corect: 

 Ce tip de organizații patronale/sindicale există? 

 Care sunt condițiile care asigură reprezentativitatea unei organizații 

patronale/sindicale? 

 Ce alte structuri instituționale sunt relevante în procesul de dialog 

social (la nivel teritorial/sectorial/național)? 

 Ce atribuții au aceste structuri instituționale relevante (altele decât 

organizații patronale/sindicale)? 

 Care sunt principalele forme de dialog social (la nivel teritorial, 

sectorial, național)? 

 Care sunt etapele principale/condiționările legale pentru derularea 

contractului colectiv de muncă, respectiv a conflictului de muncă? 

 Care este diferența între dialog social bipartit și dialog social tripartit? 

 

B. Uzanțe, valori, norme și cutume implicite ale derulării procesului de 

dialog social 

Dialogul social este un proces care are în România o vârstă 

tânără fiind practic pus în act după 1989, odată cu căderea sistemului 

totalitar. În mod particular dialogul social este un proces specific 

societăților și proceselor democratice. În statele cu o lungă tradiție 

democratică dialogul social este parte a unei culturi sociale mai largi. În 

baza unei astfel de culturi încetățenite a dialogului social sunt țări – 
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cazul Germaniei – care nici nu are distinct reglementată o lege a 

dialogului social.  

Ce înseamnă a avea o cultură a dialogului social? 

Înseamnă practic că partenerii sociali au internalizată 

reprezentarea privind utilitatea și necesitatea derulării 

procesului de dialog social în toate formele sale și în toate 

momentele esențiale ale funcționării unei unități productive 

sau de furnizare de servicii. În alți termeni este vorba de 

responsabilitate socială.  

Atunci când este pus în fața unei decizii majore care poate afecta 

economic sau social funcționarea unei unități lucrative (de exemplu 

achiziția unor unități productive prin accesarea unei linii de credit care 

poate afecta profitabilitatea sau sustenabilitatea economică a companiei, 

reduceri salariale sau restructurări, eliminarea unor bonusuri sau prime 

salariale etc.) patronatul ar reacționa în primul rând prin consultarea și 

identificarea feedback-ului reprezentanților sindicali dacă o astfel de 

cultură a dialogului social ar exista. Am precizat mai sus că dialogul 

poate lua forma unei simple informări sau schimb de informații, nu 

implică neapărat un acord sau consens. Pe de altă parte reprezentanții 

sindicali, în cadrul unei culturi a dialogului social, ar trata responsabil 

proccsul de consultare, având permanent în minte nu doar interesele 

salariale ale angajaților, dar și nevoia de competitivitate a companiei sau 

unități din care fac parte.  
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Un alt ingredient esențial al unei culturi a dialogului 

social este încrederea reciprocă a bunelor intenții ale 

partenerilor sociali și împărtășirea unui scop legitim social 

comun.   

Încrederea reciprocă este un proces care se edifică în timp, care 

depinde atât de personalitățile individuale ale partenerilor sociali 

implicați, dar și de existența unor practici de informare consultare 

permanente, de constatarea sincerității în decursul timpului de ambele 

părți. Scopul comun împărtășit nu se poate referi decât la intenția de a 

asigura sustenabilitate unității, durabilitate în timp, asigurând un 

echilibru între dorința de profit a patronatului și asigurarea unor condiții 

de muncă decente în unitate.  

În sectorul serviciilor de utilități publice există un specific 

dat de faptul că sunt numeroase cazurile în care acționariatul 

unității și implicit deciziile manageriale se regăsesc la nivelul 

autorităților publice locale. 

 Există de exemplu unități de servicii de utilități publice care au 

fost privatizate, dar și unități unde privatizarea nu s-a produs. Deși fac 

parte din același sector, faptul că într-un caz acționarul majoritar este 

reprezentat de autoritatea publică ridică probleme specifice. În acest caz 

deciziile de management economic ale companiei interferează cu 

interesele electorale ale reprezentanților autorității publice (nu se 
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acceptă creșterea costurilor cu serviciile publice de transport pentru că 

asta ar implica nemulțumirea cetățenilor și de aici costuri electorale). În 

cazul unei unități privatizate costul serviciilor furnizate sunt prea puțin 

condiționate de impactul social al acestora – logica determinantă este 

asigurarea sănătății economice a unității, profitabilitatea pe termen lung. 

Desigur, chiar și în cazul unor situații de management privat, 

autoritatatea publică are totuși la îndemână pârghii de influență asupra 

unității – prin decizia de acordare sau nu a unor subvenții cu relevanță 

socială. 

Este important în acest caz, să conștientizăm că dialogul social 

se derulează în baza unor uzanțe încetățenite – avem dialog social în 

România de mai bine  de 20 de ani, timp în care s-au așezat unele tipare 

de derulare a acestuia. Astfel este un moment în care negocierea 

colectivă are loc, în care ”precipitarea” partenerilor sociali pentru a 

ajunge la un acord are loc. De regulă asta se întâmplă înainte de 

adoptarea bugetului anual – în cazul unităților unde există acționariat 

majoritar public – pentru ca deciziile să fie finanțabile.  

Contează de asemenea și în ce etape au loc consultările, cum este 

implicat și nivelul federativ în  formele de dialog social de la nivel de 

unitate. În anumite cazuri are loc o întâlnire prealabilă a ”nucleului dur” 

al unei structuri federative care stabilește prioritățile procesului de 

dialog social care urmează a avea loc. La nivelul unei federații astfel de 
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priorități iau forma nivelului salarial minim acceptat în cadrul 

contractului colectiv de muncă, ce condiții de muncă este nevoie a fi 

îmbunătățite, care este alocarea minimă acceptată pentru susținerea 

cazurilor sociale. La nivel patronal prioritatea poate lua forma unui 

plafon maxim al salariului minim negociat și acceptat la nivel de sector 

(dincolo de care se consideră că nivelul de profitabilitate sau raportul 

cheltuieli / venituri este inacceptabil) sau într-o formă specifică de 

reglementare a salariului minim acceptat (diferențiat, bazat pe 

performanță etc.). În orice caz, în mod ritualic, așezarea la masa 

negocierilor (sau a consultării, informării) este precedată de o ”strângere 

a rândurilor” de fiecare parte și stabilirea unei agende a negocierii, a 

unor repere ale acesteia.  

Actorii implicați sau care urmează a fi implicați în 

procese de dialog social trebuie să fie conștienți de faptul că 

negocierea propriu zisă între parteneri sociali este întodeauna 

precedată de o negociere în interiorul sindicatului (sau 

patronatului) pentru a stabili o agendă a discuțiilor.  

Această agendă poate lua forma unui protocol scris sau mandat 

de negociere (definește marja de mișcare în timpul dialogului social).  

Mai există însă și un alt aspect important: fragmentarea mișcării 

sindicale, pe de o parte, dar și a celei patronale. În unele cazuri ruptura 

între structurile sindicale ori patronale, chiar la nivel federativ, este atât 
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de adâncă încât nu există nici o speranță  că ar putea exista măcar o 

discuție prealabilă pentru a stabili o agendă comună de 

negociere/consultare. Schimbul de replici dure, boicotul reciproc sau 

subminarea eforturilor organizațiilor care au aceeași coloratură socială 

(fie sindicală, fie patronală) fac parte aproape firesc, din cursul uzual al 

unui proces de dialog social.  

Progresul în atingerea unui consens (sau a unui schimb de 

informații acceptabil, care să permită derularea dialogului) 

este susținut și de apelul la anumite norme sau valori care 

ghidează dialogul social.  

Astfel de valori nu existau imediat după 1989, motiv pentru care 

și haosul discuțiilor sociale era un fapt. Totuși, în timp, în urma 

decantării unor runde succesive de dialog social (negociere colectivă, 

conflict social, greve, consultări, informări etc.) au emers în rând 

partenerilor sociali valori precum nevoia de unitate, nevoia de acțiune 

comună (pentru a fi bine tuturor celor implicați), nevoia de raportare la 

interesele celor care sunt reprezentați în procesul de dialog social. 

Apelul la astfel de norme sau valori ultime, comun împărtășite,  poate 

susține progresul în derularea dialogului social.  
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Este important să înțelegem că dialogul social are succes nu 

doar atunci când consensul tuturor actorilor este atins, dar și 

atunci când, deși participanții la dialog părăsesc masa 

nemulțumiți, fără a agrea o soluție a întâlnirii, totuși sunt mai 

puțin predispuși decât înainte să opteze pentru declanșarea 

unui conflict social sau au informații adecvate pentru a fi 

comunicate membrilor organizațiilor sau mass-media.  

Dialogul social, chiar finalizat fără consens între parteneri, poate 

dezamorsa tensiuni sociale acumulate sau poate genera adoptarea de 

decizii care pot eficientiza sau crește eficiența politicilor 

guvernamentale și a activitățlor economice. Sunt funcții ale dialogului 

social precizate deja în introducere. 

Oricum, fiind conștienți de toate aceste elemente prezentate aici, 

un partener social deja înțelege mai bine și își poate pregăti mai adecvat 

participarea la derularea dialogului social.  
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DE REȚINUT 

 Ce este agenda dialogului social? este necesar ca ea să fie stabilită 

anterior de toate părțile implicate în interacțiune (inclusiv de 

parteneri sociali reprezentanți ai autorităților publice).  

 Există uzanțe, norme, valori care ghidează derularea formelor de 

dialog social. Conștientizarea lor ajută un partener participant la 

dialog social. 

 Cultura dialogului social nu este încetățenită în România, dar ea 

este în proces de edificare. Cele mai importante ingrediente ale 

culturii dialogului social sunt: internalizarea necesității și utilității 

formelor de dialog social, încrederea reciprocă și împărtășirea 

unui scop legitim social comun. 

C. Mizele dialogului social  

Mizele dialogului social au în vedere ce urmăresc real actorii 

participanți la dialogul social (dincolo de declarațiile de bune 

intenții). Una din lecțiile importante pe care un participant la 

dialogul social trebuie să și-o însușească este că, dincolo de 

declarații publice sau conținutul unor comunicate de presă, 

întodeauna există anumite mobiluri acționale reale ale 

partenerilor sociali participanți.  
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Înțelegerea și cunoașterea acestor mobiluri reale reprezintă o 

provocare, nu este un lucru întodeauna facil, dar este necesar. În acest 

demers partenerii implicați pot apela la experiența anterioară, pot face 

apel la empatie (transpunere în locul celorlalți parteneri). Este utilă în 

acest demers și angajarea de discuții cu cât mai mulți experți, parteneri 

implicați, persoane interesate. Părerile unor persoane neutre sunt de 

asemenea valoroase. Cea mai veridică sursă de astfel de informații poate 

fi furnizată de studii realizate de sociologi și psihologi sociali. 

În principiu, există patru tipuri de mize, care își pun 

amprenta asupra derulării procesului de dialog social.  

 Una dintre ele ține de  nivelul intereselor individuale ale 

persoanelor care asumă rolul de participanți, ca parteneri 

direcți, la proces.   Un astfel de interes este menținerea unui 

anumite poziții sociale, a unei anumite surse de venit, a unui 

nivel de respectabilitate la nivel public (sursă a stimei de 

sine), a unui anumit nivel de influență și capital de încredere 

convertibilă mai târziu în beneficii de tot felul, în dezvoltarea 

și păstrarea unei rețele de relații care pot fi activate în viitor. 

 O altă categorie ține de   interesele agregate ale membrilor din 

organizațiile pe care partenerii sociali implicați le reprezintă.   

Aici este vorba de interesele angajaților reprezentați (cazul 
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reprezentanților sindicali), condiții de muncă decente, un 

anumit salariu minim, sustenabilitatea locului de muncă etc. 

 Un al treilea tip de miză iși are originea în prevederile 

legislative – acestea definesc scopurile și obiectivele legitime 

ale dialogului social, sfera de relevanță a unui demers propriu 

dialogului social.  De exemplu consultările la nivelul 

Consiliului Economic și Social au rol de a furniza feedback 

asupra politicilor guvernamentale relevante sferei sociale.  

 În fine cel de al patrulea tip de miza iși are originea la   

nivelul funcțiilor pe care dialogul social ar trebui să le 

îndeplinească la nivelul sistemului social  (pace socială, 

întărire a procesului democratic, eficacitate și eficiență a 

politicilor guvernamentale și a procesului economic). Deși 

acestea nu sunt explicit descrise în vreun document legislativ 

sau într-un anume cod de conduită, în fapt această miză 

constituie finalitatea ultimă a procesului de dialog social. 

Adesea însă partenerii implicați, ”mânați în luptă” de mize 

precum cele anterior descrise, uită de acele mize înalt 

relevante sistemului social. Acest aspect ține și el de o 

anumită cultură a dialogului social care încă lipsește în 

România. Ce rost are până la urmă angrenarea într-un proces 
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de dialog social ca partener direct, fără a avea deloc conștiința 

și a acestor mize specifice ultimului tip descris? 

DE REȚINUT: 

 Este vital pentru un partener participant la dialogul social să 

interogheze mizele celorlalți participanți. Apelul la empatie, 

experiența, discuțiile cu alți parteneri sau experți, studii 

sociologice de specialitate pot fi surse de identificare a acestora. 

 Tipuri de mize: individuale/personale, interese de grup ale celor 

reprezentați, mize definite legislativ, mize care sunt legate de 

funcțiile dezirabile la nivelul sistemului social (cele mai 

importante, decurg din dezvoltarea unei culturi a dialogului 

social și a responsabilității sociale). 

D. Partenerii relevanți implicați sau care pot fi implicați în proces 

Am menționat deja anumite structuri instituționale relevante 

procesului de dialog social. Este momentul să facem o distincție clară 

între: 

 Parteneri instituționali (organizații publice, sindicale, patronale, 

non-guvernamentale); 

 Parteneri individuali (persoane care reprezintă în proces anumite 

structuri instituționale). 
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O altă distincție care poate fi operată este cea dintre parteneri 

direct implicați (instituționali sau individuali) și parteneri pasivi, care nu 

participă direct la procesul de dialog social dar au totuși un rol relevant 

în cadrul acestuia (de exemplu parteneri individuali reprezentați sau 

instituții publice relevante precum Institutul Național de Statistică – 

furnizor de date pentru calcularea pragului de reprezentare), instituții 

transnaționale (Comisia Europeană, OIM). 

Nu ne propunem aici să menționăm toți partenerii implicați sau 

care ar putea fi implicați în procesul de dialog social. Dorim însă să 

amintim anumiți parteneri al căror rol ar putea fi esențial. 

La nivel local există Comisiile de Dialog Social Județene cu 2 

copreședinți (prefectul și președintele consiliului județean) plus 

reprezentanți ai structurilor deconcentrate ale administrației publice 

centrale și un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă. 

Aceste comisii de dialog social pot reprezenta atât o sursă de informații 

dar și de influențare a deciziilor luate (să ne aducem aminte că există 

multe unități în sectorul serviciilor de utilități publice cu acționariat 

majoritar autorități publice). Ele pot juca și un rol de mediator. În 

practică aceste comisii de dialog social sunt rar apelate în procesul de 

negociere, consultare sau informare la care partenerii sociali iau parte.  
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Organizatii Patronale 

Reprezentative 

FNPSPR  FPR  

Afiliere 

Confederatia  UGIR 1903 
Confederatia Nationala 

a Patronatului Roman 

La nivelul sectorului de activitate servicii de utilități publice, 

există urmatoarea structură patronală și sindicală cu reprezentativitate 

sectorială
7
: 

A. Organizatii patronale reprezentative la nivel de sector de 

activitate  

1. Federația Națională a Patronatelor Serviciilor Publice din 

România (FNPSPR). 

2. Federația Patronatul Român (FPR).  

 

Fig. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
7
 Vezi Anexa B pentru partenerii de la nivel confederativ activi în procesul de dialog 

social. 
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Organizatii Sindicale Reprezentative 

SIGOL FSSCUP  FSTSP - ATU  

Afiliere 

Confederatia  

Cartel Alfa 

Confederatia  

Cartel Alfa 

 

Confederatia 

Fratia  

 

B. Organizatii sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate  

1. Federația Națională a Sindicatelor din Serviciile Publice 

SIGOL 

2. Federația Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilități 

Publice (FSSCUP) 

3. Federația Sindicatelor din Transporturi și Servicii Publice” 

ATU- Romania (FSTSP – ATU) 

 

Fig. B 
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____ ____ ____ 

C. Organizatii patronale și profesionale fără reprezentativitate la 

nivel de sector de activitate  

1.Liga Citadina a Serviciilor Publice și Comunale din România (LIGA 

CITADINA) 

2.Patronatul Serviciilor Publice (PSP) 

3.Asociația Serviciilor Energetice din România (ASER) 

4.Patronatul Apei (PA) 

5.Asociația Română a Apei (ARA) 

6.Asociația Română de Salubritate (ARS). 

 

Fig. C  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Organitzații patronale și profesionale fară reprezentativitate la nivel de 

sector de activitate 

Liga 

Citadina 
PSP ASER 

Patronatul 

Apei 
ARS ARA 

Organizații patronale și profesionale fară reprezentativitate la nivel de 

sector de activitate 

FNPSPR 
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Vom explica cum  organizatii patronale sau sindicale fara 

reprezentativitate sectoriala pot avea reprezentanti in comisiile de dialog 

social constituite la nivelul ministerelor sau in comisiile de dialog social 

la nivelul prefecturilor.  Trebuie sa precizam ca acesti reprezentanti sunt 

nominalizati numai de catre confederatiile patronale si sindicale cu 

reprezentativitate la nivel national, la care organizatiile patronale si 

sindicale fara reprezentativitate sunt afiliate. 

Spre exemplu, Patronatul Liga Citadina are reprezentanti 

nominalizati in Comisiile de Dialog Social de la ministere in 

virtutea faptului ca este membru al FNPSPR, care la randul ei 

este afiliata la Confederatia UGIR 1903 si beneficiaza de 

atributul Confederatiei de a face nominalizari. 

Similar este si parcursul nominalizarii reprezentantilor Ligii 

Citadina în comisiile de dialog social de la prefecturi. Aici, în aceste 

comisii de dialog social, se întalnesc cu reprezentanții administrației 

publice locale. 

E. Relațiile instituționale și informale dintre partenerii relevanți 

Un aspect important în procesul de dialog social este și 

tipul de relații care există între partenerii implicați. De 

exemplu în pregătirea unei negocieri este important de 

cunoscut în ce relație se găsesc partenerii individuali care vor 

sta la aceeași masă. Se poate întâmpla ca, în unele cazuri să 

existe resentimente între anumiți parteneri, acumulate în 

situații din trecut, care nu vor permite o interacțiune adecvată.  
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Au fost situații în care un proces de negociere s-a putut debloca 

doar după ce una din părți a înlocuit reprezentantul desemnat (altfel una 

dintre părți refuza începerea dialogului). Am invocat aici relații între 

parteneri individuali, relații pe care le putem numi informale.   

Există însă și relații între partenerii instituționali. Acestea 

pot fi de raport ierarhic, de complementaritate instituțională 

(acoperă domenii de activitate diferite, dar complementare) sau 

pur și simplu de dependență instituțională (de exemplu 

Comisiile de Dialog Social județene nu pot funcționa fără 

aportul reprezentantului Prefecturii și al Consiliului Județean).  

Este important de avut în vedere acest aspect pentru a știi dacă 

porți dialogul cu entitatea care are putere de decizie sau influență asupra 

obiectului discuției.  

F. Informații relevante esențiale 

Procesul de dialog social se fundamentează pe date și informații. 

 Este esențial așadar ca înainte de intrarea într-o formă de 

dialog social partenerul social să cunoască care sunt 

informațiile relevante necesare. Negocierea unui contract 

colectiv de muncă la nivel de unitate necesită cunoașterea 

datelor financiare ale unității – bilanțul contabil, nivelul 

intrărilor de capital, al cheltuielilor, al investițiilor, ponderea 

salariilor în bugetul companiei, capitolele de cheltuieli și 

ponderea acestora în total, constrângeri juridice etc.  
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Dacă partenerul participant nu are competența de a înțelege toate 

aceste date, o opțiune bună este să apeleze la un specialist care să 

decripteze cifrele, să le explice și chiar să îl secondeze în procesul de 

dialog social.  

Un alt tip de informații relevante sunt cele care se referă la 

experiența altor parteneri sociali similari în situații similare.  

De exemplu, partenerilor sociali implicați într-o negociere a 

contractului colectiv de muncă, le-ar fi util să afle care sunt datele 

financiare ale altor unități similare, cum a decurs în alte părți negocierea 

contractului, ce rezultate s-au obținut, care au fost dificultățile 

întâmpinate pe parcursul negocierii.  

Documentarea unor cazuri similare va oferi fără îndoială 

repere și informații care pregătesc partenerul în procesul de 

dialog social.  

În acest sens, este extrem de util ca partenerii să aibă capacitatea 

de a schimba informații și cunoștințe cu alți parteneri din alte zone 

teritoriale, să aibă acces la o rețea de experți sau persoane care să fie 

dispuși să împărtășească experiențe similare.  

”Asimetria” informațională – deținerea unor informații 

relevante doar de către una din părțile implicate în dialog – 

este dăunătoare îndeplinirii adecvate a funcțiilor sociale ale 

dialogului social.  
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La un moment dat obținerea unui acord în avantajul sau 

dezavantajului unui partener pe fondul monopolului informațional 

asupra unui anumit aspect, creează riscul escaladării tensiunii sociale 

(când acest lucru va fi conștientizat de celălalt partener care se va 

considera înșelat), va dilua încrederea între parteneri (care este un 

capital extrem de valoros așa cum am arătat) și pe termen lung va 

zădărnici capacitatea partenerilor implicați de a adera la un obiectiv 

comun, legitim. Deși această practică este tentantă pentru partea care 

deține monopolul informațional în virtutea dobândirii unor avantaje de 

moment, pe termen lung și la nivel social larg astfel de practici produc 

mai mult rău decât bine. Se invocă în anumite cazuri, de către patronate, 

nevoia de confidențialitate asupra datelor unității, ca argument al 

refuzului accesului partenerului sindical la acestea. Pe de o parte acest 

lucru este un simptom al neîncrederii reciproce, iar pe de altă parte 

datele relevante pot fi furnizate totuși într-o formă sau în aspecte care să 

nu afecteze competitivitatea unității pe piața economică.  

Mai jos exemplificăm succint tipuri de informații care pot fi utile 

pe parcursul derulării unor forme de dialog social: 

 Date financiare generale ale companiei – cifră de afaceri, 

bilanț etc.; 

 Nivel de salarizare maxim care ar permite un bilanț pozitiv; 

 Numărul de angajați minim cu care unitatea poate funcționa 

defalcat și pe segmente de departamente (de exemplu pot fi 
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departamente care concentrează mai mulți angajați decât 

este necesar, iar altele care duc lipsă de personal); 

 Planul de investiții programate, fundamentarea acestora și 

impactul anticipat; 

 Date similare de la alte unități similare; 

 Aspecte legislative privind obligațiile legale ale părților în 

aspecte cheie precum medicina muncii, condiții de lucru, 

dreptul la concediu plătit, dreptul la concediu de maternitate 

pentru mame etc. (drepturi/obligațiii ale angajaților, 

drepturi/obligații ale angajatorilor).  

2. ABORDARE STRATEGICĂ ȘI VIZIUNE 

Abordarea strategică este un element cheie care susține în mod 

practic eficiența și eficacitatea activităților unei organizații patronale sau 

sindicale. Adesea acest aspect este ignorat în practică de organizațiile 

partenerilor sociali. 

Abordarea strategică înseamnă în fapt planificare 

strategică a activităților unei organizații. Planificarea 

strategică presupune în primul rând proiectarea activităților 

pentru o perioadă mai lungă de timp ( minim 3 ani). Acest fapt 

presupune fixarea unor ținte, a unui scop și a unor obiective 

care să fie atinse într-o perioadă mai lungă de timp – 3, 5 sau10 

ani.  
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Tocmai pentru că se dorește o planificare pe termen lung a 

activității viitoare, este necesar ca organizația să identifice și ceea ce 

constituie esența activități acesteia, filosofia care a stat și stă la baza 

creării acesteia. În acest sens este nevoie ca organizația și partenerii 

sociali care o reprezintă să definească și să conștientize o viziune 

privind rolul și misiunea organizației. Mai simplu spus, o posibilă 

viziune a unei organizații este răspunsul la întrebarea ”care este 

influența organizației asupra stării sociale, într-un domeniu de interes, 

peste cinci sau zece ani?”. Altfel zis, viziunea este modul în care o 

organizație, prin membri săi, își reprezintă rolul și aportul adus în sensul 

unei schimbări fundamentale în bine într-un zonă socială fundamentală 

de interes general sau în sensul menținerii unei situații pozitive 

înregistrate în prezent. De exemplu, o organizație patronală poate avea o 

viziune care constă în creșterea standardului de bunăstare colectivă și la 

asigurarea sustenabilității economice, la nivelul societății, la nivelul 

unui teritoriu, la nivelul unei localități sau al unui grup de oameni. O 

organizație sindicală poate considera că viziunea proprie își aduce 

contribuția la creșterea calității vieții angajaților pe care îi reprezintă și 

la securizarea locului de muncă al acestora pe termen lung. Tocmai la 

nivelul viziunii unei organizații este locul unde pot fi invocate 

contribuții pentru susținerea funcțiilor dialogului social prezentate 

anterior: întărirea proceselor democratice, asigurarea păcii sociale, 
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eficiența și eficacitatea economică și a politicilor publice derulate (în 

special la nivel social). 

În cadrul viziunii unei organizații este asumat un scop legitim, 

pe de o parte, și responsabilitatea pentru o cauză socială, care excede 

interesul strict personal, pe de altă parte; și toate acestea așezate într-un 

”tablou de bord” întins pe durata a mai multor ani, nu doar cu țintă 

prezentă, pentru momentul de acum sau de peste câteva luni ori de anul 

viitor.  

În practică, viziunea unei organizații este de obicei asumată 

poate doar în statut, pe hârtie. În practica reală, a participării la dialog 

social, o anumită viziune este rar imbold acțional. Este important de 

aceea să înțelegem că  

asumarea unei vizuni strategice de către un partener 

participant la procesul de dialog social nu înseamnă doar 

înregistrarea scrisă a unei anumite formulări în documentele 

organizației, ci internalizarea acestei viziuni și transformarea 

acesteia într-un motor al acțiunii participanților.  

O posibilă replică din partea practicienilor ar fi că a urma o 

viziune este puțin productiv, nepractic, în realitate sunt de soluționat în 

procesul de dialog social aspecte mult mai concrete și mai stringente 

pentru partenerii implicați – precum negocierea unui salariu minim 
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acceptat, a unor beneficii în muncă, a anumitor condiții de muncă etc.  

Tocmai că nu este așa, problema constă în a înţelege potențialul și 

modul în care o anumită vizune strategică poate orienta acțiunea.  

Îmbrățișarea unei vizuni și aplicarea acesteia în practica 

dialogului social este și o invitație la acțiune proactivă, preventivă și nu 

doar defensivă. Adesea partenerii care iau parte la dialogul social 

reacționează precum pompierii care sunt solicitați să stingă un incendiu 

– reacție la un eveniment nedorit, nu prevenție. Va avea loc o iminentă 

restructurare, atunci are loc mobilizarea partenerilor sociali. Se apropie 

termenul final de valabilitiate al unui contract colectiv de muncă – 

atunci are loc mobilizarea pentru a realiza o nouă negociere.  

A urma o viziune strategică înseamnă a adopta un 

comportament proactiv de prevenire și pregătire din vreme a 

unor evenimente cu impact social nedorit.  

De exemplu, a preveni sau a pregăti o posibilă restructurare, 

presupune inițiativa formării profesionale suplimentare a angajaților din 

vreme, atunci când nu se pune problema unei restructurări, astfel încât 

să își poată găsi repede un loc de muncă nou în cazul în care părăsesc 

unitatea. Sau se poate milita pentru limitarea creșterii numărului de 

angajați, eficientizarea alocării angajaților pe posturi astfel încât 

productivitatea să fie maximă. Un contract colectiv de muncă nou poate 
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fi pregătit cu mult înainte de expirarea celui în vigoare, sau la semnarea 

unui contract colectiv de muncă pot fi prevăzute deja elemente de 

viziune care vor intra în componența contractului colectiv de muncă 

viitor. Inițiativa unor studii și analize de impact a efectelor contractului 

colectiv de muncă în vigoare se poate derula și ea din timp. Noile 

elemente dezirabile ale viitorului contract colectiv de muncă pot fi 

identificate cu multă vreme înainte astfel încât acestea să poată fi 

promovate în rândul celor vizați, discutate, identificarea potențialelor 

reacții și ajustarea atunci când este cazul. Se evită astfel și anumite 

tensiuni sociale care se pot manifesta pe fondul crizei de timp. 

Mai trebuie precizat în acest punct că  

pentru o abordare strategică a dialogului social este 

recomandabil ca partenerii să apeleze la profesioniști, experți 

în planificare strategică, sociologi care pot identifica viziunea 

care se potrivește organizației, care întrunește adeziunea celor 

mai mulți membri și care are cele mai mari șanse să se 

constituie ca determinant acțional al activitățiilor viitoare.  

Este nevoie în acest sens de consultarea tuturor factorilor 

interesați, a membrilor organizației, a altor parteneri externi. O 

fundamentare strategică necesită analiza mediului intern și extern al 

organizației, a oportunităților existente, a punctelor tari și a celor slabe. 

O viziunea strategică este urmată în mod logic și de fixarea unor 
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obiective a căror prioritizare necesită expertiza unor specialiști. 

Posibilele ținte ale unei organizații trebuie să fie trecute prin filtrul unor 

criterii precum realismul, aderența grupului țintă vizat, poziționarea 

factorilor interesați, resursele necesare implicate. 

În plus trebuie avut în vedere că o  

abordare strategică a dialogului social trebuie să conducă și la 

creșterea recompenselor individuale ale partenerilor 

(securizarea poziției partenerilor, întărirea organizației, 

creșterea prestigiului organizației etc.) – pe scurt abordarea 

strategică va găsi o cale de armonizare și cu agenda personală a 

liderilor sau managerilor în funcție.  

Îmbrățișarea unei viziuni strategice are menirea și de a crește 

capacitatea acțională a partenerilor implicați în procesul de dialog 

social.  

DE REȚINUT 

 Abordarea strategică a dialogului social implică planificarea pe 

termen lung a activităților, fixarea unor obiective pe termen 

lung, asumarea unor ținte care exced interesele personale.  

 Viziunea este parte intrinsecă a unei abordări strategice. Ea arată 

modul în care organizația și partenerii implicați își reprezintă 
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misiunea și contribuția la îndeplinirea unor scopuri sociale 

legitime mai largi (bunăstare colectivă, întărirea democrației, 

justiție socială, pace socială etc.). 

 Abordarea strategică nu înseamnă doar înscrierea în documente 

oficiale a unei afirmații/perspective; înseamnă a îmbrățisa în 

mod real anumite principii de acțiune, a acționa în acord cu o 

viziune asumată. 

 Fundamentarea unei viziuni strategice adecvate, a unei 

planificări strategice necesită aportul unor specialiști (experți în 

strategie, sociologi) pentru a identifica puncte slabe/tari, 

oportunități/amenințări ale mediului intern și extern al 

organizației precum și maniera în care o strategie poate fi 

implementată cu succes. 

 Îmbrățișarea unei abordări strategice în participarea la dialogul 

social nu generează alterarea sau anularea agendei personale a 

partenerilor implicați; dimpotrivă a aborda strategic dialogul 

social înseamnă a crește capacitatea de a acționa a actorilor și, 

implicit, de a recepta recompense individuale. Abordarea 

strategică bună este conectată întodeauna și la agenda personală 

a partenerilor implicați. 
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3. INFORMAȚII 

Într-o secțiune anterioară am arătat tipuri de informații relevante 

care sunt necesare și utile în procesul derulării dialogului social. Aici 

vom insista asupra modului în care astfel de informații relevante pot fi 

obținute.  

Există diferite metode și surse ale acestor informații, care diferă 

în funcție de costurile implicate pentru obținerea acestora, de rapiditatea 

cu care pot fi obținute, de gradul de detaliere și acuratețe, de nivelul de 

profunzime. Unele informații sunt deținute de autorități și instituții 

publice și intră sub incidența accesului la informațiile de interes public 

(Legea nr 544/2001). Altele sunt proprietatea unei entități private, care 

are dreptul de a le păstra pentru sine, nu are obligația de a face publice 

aceste date. 

Partenerii implicați în dialogul social își pot spori 

capacitatea de a obține informații relevante apelând la 

următoarele metode și surse: 

 Utilizarea cadrului legal definit de Legea 544/2001 privind 

liberul acces la informații de interes public. Intră sub 

incidența acestei legi, autoritățile și instituțiile publice precum 

și ”orice regie autonomă care utilizează resurse financiare 

publice și care își desfășoară activitatea pe teritoriul 
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României, potrivit Constituției” (Art. 2. alin a)). Informațiile 

deținute de aceste entități sunt informații de interes public 

dacă privesc ”activitățile sau rezultă din activitățile unei 

autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul 

ori de forma sau de modul de exprimare a informației” (Art. 

2. alin b)). Se exceptează de la accesul public anumite 

informații printre care și ”informatiile privind activitatile 

comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce 

atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii”. (Art. 

11, alin. c)). Cu alte cuvinte, în baza unei cereri formulate 

conform legii menționate, pot fi obținute date și informații 

care pot facilita participarea adecvată a partenerilor la 

procesul de dialog social. Mai trebuie reținut că informația 

solicitată este furnizată în termen de 10 zile iar dacă 

respectiva informație necesită o perioadă mai lungă pentru 

identificare, ea este furnizată în maxim 30 de zile de la 

momentul înregistrării cererii de informații publice.  

 Utilizarea resurselor electronice. Este cea mai facilă și 

ieftină cale prin care pot fi obținute infromații relevante în 

procesul de dialog social. De exemplu informații privind 

aspectele legislative pot fi obținute de pe pagina web a 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
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Persoanelor Vârstnice unde există chiar o secțiune dedicată 

dialogului social
8
. O altă sursă de date este reprezentată și de 

portalul www.dialogtripartit.ro
9
. De asemenea pot fi apelate și 

rețele electronice (yahoogroups, facebook, etc.). În fine se 

poate utiliza și motorul de căutare www.google.com care 

poate furniza informații pe subiecte specifice dialogului social 

în limba română sau în alte limbi de circulație internațională. 

 Utilizarea rețelelor personale de cunoștințe, experți, 

parteneri. Este un mijloc mai costisitor de obținere a 

informațiilor (necesită mai mult timp, organizarea unei 

întâlniri sau apel telefonic etc.) dar poate furniza informații 

mai focalizate, de culise, aspecte care nu trec ușor filtrul 

exprimării publice. Se pare că acest mijloc de obținere a 

informațiilor este cel mai larg utilizat de practicienii 

dialogului social în zona Serviciilor de Utilităţi Publice. 

 Participarea la conferințe, seminarii sau cursuri dedicate 

subiectului. Este un alt tip de sursă de obținere a 

                                       
8
 http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/dialog-social  

9
 Portal dezvoltat în cadru proiectului ”Noi resurse pentru dialogul tripartit în 

România” implementat în parteneriat de două organizații patronale - Liga Citadina a 

Serviciilor Publice și Comunale din România şi Patronatul Serviciilor Publice (PSP) - 

şi o organizaţie sindicală – Federația Naționlă a Sindicatelor din Serviciile Publice – 

SIGOL.  
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informațiilor care permite interacțiune cu diverși experți, 

deținători de informație, diseminatori de bune practici. 

Participarea la astfel de evenimente ar trebui să fie o 

constantă a partenerilor implicați în dialogul social.  

 Studii și analize de specialitate. Există numeroase studii 

care tratează problematica asociată dialogului social în 

manieră complexă și detaliată. O resursă importantă în acest 

sens este și pagina web a Organizației Internaționale a 

Muncii
10

. Pe pagina www.dialogtripartit.ro sunt postate de 

asemenea permanent unele din cele mai reprezentative studii 

în acest domeniu. Organizațiile sindicale sau patronale pot 

comanda chiar ele un studiu sociologic vizând o problematică 

de interes specific. Metodologia de investigație sociologică 

are la dispoziție instrumente complexe pentru a analiza 

procese, mecanisme și fenomene sociale (inclusiv dialogul 

social). 

 Direct de la partenerii de dialog social. Aceștia sunt 

deținătorii până la urmă, a informațiilor concrete care 

ghidează procesul de dialog social. Așa cum am precizat deja 

informațiile deținute de ambele părți participante la dialog ar 

                                       
10

 http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
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trebui împărtășite pentru a asigura premisele unor efecte 

sociale dezirabile. Adesea însă se preferă păstrarea 

avantajului deținerii unor informații specifice pentru atingerea 

unor interese mai degrabă de ordin personal. Accesul la 

informații direct de la parteneri este facilitat de încrederea 

existentă între aceștia. Dacă totuși date relevante necesare 

dialogului nu pot fi obținute datorită refuzului unuia din 

parteneri, se poate apela și la o aproximare a acestora (în baza 

unor date mai vechi, a datelor obținute de la alte entități 

similare, din experiența altor, prin aportul unor experți). 

Oricum, este preferabil ca partenerii implicați să dețină date 

aproximative asupra aspectelor care fac obiectul dialogului 

decât să nu dețină deloc. 

Mai trebuie menționat, în final, că accesul și capacitatea 

partenerilor de a obține informațiile relevante este doar o parte a 

problemei. A doua parte ține de capacitatea de a înțelege semnificația 

datelor și informațiilor. Nimeni nu este specialist în toate, de aceea un 

partener social poate apela la serviciile unui specialist (financiar, juridic, 

sociolog etc.) care să îl ghideze în utilizarea informațiilor în procesul de 

dialog social.  

4. REGULI 

Un alt aspect important pentru partenerii implicați în dialogul social 

ține de stăpânirea regulilor care ghidează dialogul social. Este vorba atât 
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de reguli formale, cuprinse în lege, cât și de reguli informale – tehnici 

de soluționare a conflictului, negociere, comunicare interindividuală etc. 

Nu vom insista asupra regulilor formale care pot fi identificate cu 

ușurință în legile deja menționate în prezentul ghid
11

. Vom preciza însă 

câteva reguli informale de care trebuie ținut cont în derularea procesului 

de dialog social.  

La nivelul soluționării conflictului se poate face apel la diverse 

modalități de gestionare a situației. Conflictul apare când există 

dezacord asupra unui punct de discuție sau negociere – modul de 

distribuire a resurselor, modul de soluționare a unor aspecte care țin de 

munca angajaților, nivelul de salarizare, aspecte specifice ale 

contractului colectiv de muncă etc.  

Se poate face apel în situații de conflict la una din 

următoarele strategii generale de soluționare a conflictului
12

:  

competiția (afirmarea doar a propriilor interese în detrimentul 

cooperării), colaborarea (se afirmă interesele proprii, dar se 

urmărește în egală măsură și cooperarea), evitare (nici nu se 

afirmă interesele proprii, nici nu se cooperează), adaptare (nu 

se afirmă interese proprii, se insistă pe cooperare) sau 

compromisul (cale de mijloc între adaptare și cooperare).  

                                       
11

 Vezi Anexa C și D pentru detalii privind procedurile legale de reglementare a 

procesului negocierii și a derulării conflictelor colective de muncă.  

12
 Kristin Carls și Jeff Bridgford. Dialogul social. Manual de educație sindicală. 

(2012). p.45. International Training Centre of the International Labour Organization.  
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Niciuna dintre strategiile menționate nu este infailibilă. Depinde de 

context sau de poziția deținută în procesul de dialog, care din aceste 

strategii este cea mai potrivită. Însă, ca regulă generală, dialogul social 

nu este un joc cu sumă nulă (câștigul meu se vede în pierderea celuilalt 

precum în vasele comunicante) ci un joc de tip ”win-win” în care toți 

partenerii pot câștiga. Sunt rare cazurile în care unul din partenerii la 

dialog obțin totalmente tot ceea ce și-au propus. Cazul de succes este 

acela în care toți partenerii obțin suficient demult pentru a consdera 

soluția finală acceptabilă fără resentimente. Altfel, o încheiere a 

dialogului doar în avantajul unuia din participanți (provocând frustrare 

și nemulțumire celuilat) este doar o bombă cu ceas care așteaptă să 

explodeze cu primul prilej.  

Negocierea este un proces intrinsec dialogului social.  

În multe cazuri, negocierea are valențe manipulatorii atunci când 

una sau ambele părți își reprezintă interacțiunea ca un joc cu sumă nulă, 

urmărind doar interesele proprii prin desconsiderarea totală a intereselor 

celorlalți participanți.  

În mod firesc însă negocierea este eminamente un proces 

de cooperare care urmărește un scop legitim mai larg 

împărtășit de participanții la negociere. Familiarizarea cu 

tehnicile de negociere este o etapă necesară în formarea unui 

partener implicat direct în procesul de dialog social.  
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Negocierea este un act de comunicare în care contează 

caracteristicile participanților, mizele acestora (agenda personală care 

poate fi ascunsă sau exprimată sincer), relațiile preexistente între 

participanți, modul în care mesajele sunt lansate. Este recomandabil ca 

participanții la negociere să își pregătească negocierea, să fie familari cu 

implicațiile diferitelor rezultate posibile ale negocierii și să le fie clară 

limita dincolo de care rezultatul nu poate fi acceptat (prag minim de 

salarizare de exemplu, condițiile minimale de muncă etc.). În tot acest 

proces conteză și simbolurile, definiția pe care participanții o dau 

situației, capacitatea de a prezenta coerent și la momentul oportun 

argumentele (în funcție de importanță, există o ierarhie a argumentelor 

în funcție de tăria lor). Limbajul non-verbal face parte din recuzita la 

îndemâna participanților la negociere. Contează de asemenea și faza de 

după negociere, anume adoptarea deciziei și concretizarea ei în acte sau 

documente parafate
13

.  

  

                                       
13

 Un curs de tehnici de negociere care merită lecturat pentru partenerii participanți la 

această formă de dialog social poate fi găsit la adresa 

http://gawrylyta.files.wordpress.com/2011/11/aurel_20nita_20-_20curs_ 20tehnici_ 

20de_20negociere.pdf (accesat la 1.12.2013) 
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5. MEDIEREA ȘI ARBITRAJUL CONFLICTELOR DE MUNCĂ  

Reglementarea  modalităților de soluționare a conflictelor de muncă 

potrivit Legii nr.62/2011 a dialogului social 

Dreptul comun în materia soluționării conflictelor de muncă este 

reprezentat de Legea nr. 62/2011 a dialogului social, capitolul IV 

privind “medierea şi arbitrajul”. Această lege cuprinde o diferențiere 

în cazul soluționării conflictelor colective de muncă față de conflictele 

individuale de muncă.  

Atât medierea cât și arbitrajul sunt proceduri de soluționare a 

conflictelor dintre părți, în condiții de participare voluntară. 

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe 

cale amiabilă, se desfășoară în prezența unei terțe persoane specializate 

denumită mediator, care ajută părțile unui conflict să transforme o 

dispută într-o înțelegere, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, 

confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. 

Arbitrajul este procedura care implică prezența unui arbitru ce 

decide asupra modului de soluționare a conflictului dintre părți, iar 

soluția este impusă de către acesta. 

Concilierea este mijlocul prin care părțile ajung la un acord de 

voință prin renunțări reciproce. 

Conflict de muncă - conflictul dintre angajaţi şi angajatori privind 

interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile 

rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă sau de serviciu; 

Conflict colectiv de muncă - conflictul de muncă ce intervine între 

angajaţi şi angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau 

încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de 

muncă; 

Conflict individual de muncă - conflictul de muncă ce are ca 

obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care 
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decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din 

acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale 

funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative.  

 

Soluționarea conflictelor colective de muncă își găsește cadrul 

general de reglementare prin Legea nr. 62/2011 a dialogului 

social, capitolul IV privind “medierea şi arbitrajul”. 

 

În cazul conflictelor colective de muncă, Legea nr.62/2011 a 

dialogului social prevede o procedură specială, în sensul că procedura 

concilierii este obligatorie (art.168), iar în situația în care conflictul 

colectiv de muncă nu a fost soluționat prin conciliere sau acordul care s-

a încheiat ca urmare a concilierii este numai parțial (art.173), părțile, 

prin consens, pot iniția procedura medierii. 

 

Prevederile art.178 din aceeași lege, arată că părţile pot hotărî, 

prin consens, iniţierea procedurii de mediere, cu referire 

specială la prevederile art.73 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

În această situație nu poate fi vorba despre o obligativitate privind 

participarea la mediere. Medierea devine obligatorie în situația în care 

părțile aflate în conflict au decis de comun acord, participarea la 

mediere înainte de declanșarea grevei sau pe parcursul acesteia. 

 

Potrivit art.180 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, 

medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de muncă este 

obligatorie/obligatoriu dacă părţile, de comun acord, au decis 

acest lucru înainte de declanşarea grevei sau pe parcursul 

acesteia. 
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În scopul soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor 

colective de muncă, potrivit art.175 din legea dialogului social, se 

înființează Oficiul de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de 

Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, iar 

în cadrul acestui oficiu vor fi constituite Corpul de Mediatori și Corpul 

de Arbitri ai Conflictelor Colective de Muncă. Componența acestora, 

criteriile de accedere, competența, atribuțiile, precum și procedurile de 

mediere  și arbitraj vor fi stabilite prin Ordin al Ministrului Muncii, 

familiei și protecției sociale și al ministrului justiției ce va fi publicat în 

monitorul oficial (art.177). 

Pe întreaga durată a unui conflict colectiv de muncă, părţile 

aflate în conflict pot hotărî prin consens ca revendicările 

formulate să fie supuse arbitrajului Oficiului de Mediere şi 

Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Hotărârile arbitrale pronunţate de Oficiul de Mediere şi Arbitraj 

al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt obligatorii pentru 

părţi, completează contractele colective de muncă şi constituie 

titluri executorii. 

 

Conflictele individuale de muncă pot fi soluționate prin 

mediere potrivit dispozițiilor art.60 indice 1, litera ”e” și art.73 

alin.(2) din Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea 

profesiei de mediator. 

 

Potrivit art.73 alin.(2) din Legea nr.192/2006 se precizează că 

“Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în medierea conflictelor de 

drepturi de care părţile pot dispune din cadrul conflictelor de 

muncă.” 
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Art. 60 indice 1 din Lege a introdus pentru o parte importantă a 

litigiilor civile, obligaţia cetăţenilor „de a face dovada că s-au 

informat cu privire la avantajele medierii”. 

Potrivit art.60 indice 1, litera “e”, din Legea nr.192/2006,  părțile 

sau partea interesată, după caz, sunt ținute să facă dovada că au 

participat la ședința de informare cu privire la avantajele 

medierii în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea 

și încetarea contractelor individuale de muncă. 

Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca 

inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a 

obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind 

medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, 

sau după declanşarea procesului până la termenul dat de 

instanţă în acest scop.  

Şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii este însă parte 

integrantă din procedura de mediere, reglementată în art. 43-63 din 

Lege. 

Potrivit art. 43 alin. (1) din Lege, în situaţia în care una dintre părţi 

se prezintă la mediator, pentru soluţionarea unui conflict, mediatorul are 

obligaţia de a invita cealaltă sau celelalte părţi, în vederea informării şi 

acceptării medierii. 

Şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii se realizează 

de către mediator în procedura prealabilă a încheierii contractului de 

mediere (Secţiunea I, Cap. V – Procedura de mediere), fiind o parte 

esenţială a acestei prime etape din procedura de mediere.  

După realizarea şedinţei de informare despre avantajele medierii, 

părţile aflate în conflict își exprimă acordul cu privire la continuarea 

procedurii de mediere, sens în care va încheia contractul de mediere, ori 

în caz contrar, prin instanța de judecată. 
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După încheierea contractului de mediere, se începe sesiunea de 

mediere, de regulă, la sediul mediatorului.  

Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către 

mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe 

comunicare şi negociere.  

Potrivit art. 52 din lege, părţile aflate în conflict au dreptul să fie 

asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun 

acord. În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care 

pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii. 

Procedura de mediere se poate încheia prin încheierea unei 

înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului sau prin 

constatarea de către mediator a eşuării medieri. 

Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, de regulă 

mediatorul, redactează un acord de mediere scris, care va cuprinde toate 

clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub 

semnătură privată.  

Potrivit art.59 din Legea nr.192/2006 acordul de mediere va putea fi 

supus verificării unui notar public în vederea autentificării acestuia, sau 

se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind 

procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea 

lor.  

Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se 

dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile 

legii. 

În situația în care medierea unui conflict individual de muncă nu 

se poate finaliza prin încheierea unui acord, sau au încheiat 

numai o înțelegere parțială, partea nemultumită, de regulă 

salariatul, are posibilitatea referirii litigiului spre soluționare 

instanțelor de judecată competente.  
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Părțile pot apela la mediere, inclusiv după formularea unei 

acțiuni în instanță, chiar și în condițiile în care dosarul a ajuns în 

faza de executare silită, în orice fază a executării silite. 

Potrivit art.274 din Codul Muncii, hotărârile pronunțate de către 

instanța de judecată la fond sunt definitive și executorii de drept, 

astfel încât acestea pot fi puse în executare de îndată, fără 

îndeplinirea vreunei alte formalități, chiar și înainte de a se 

judeca apelul, aceasta fiind singura cale de atac împotriva 

hotărârilor pronunțate la fond în litigiile de dreptul muncii. 

În cazul în care se modifică decizia instanței de control judiciar, 

sau se casează soluția pronunțată la fond, operează întoarcerea 

executării silite potrivit art.722 din noul Cod de Procedură 

Civilă. 

Și în acest caz părțile pot apela la mediere. 
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6. REZULTATE 

Ține de datoria participantului la o formă de dialog social să își 

reprezinte cu claritate rezultatele urmărite, să stăpânească subiectele 

discuției și să fie conștient în același timp de efectele potențiale ale 

rezultatelor dialogului social. 

Rezultatele vizate alcătuiesc agenda participantului la 

dialog social și asupra acesteia este necesar să existe un mandat 

acordat de structura instituțională pe care participantul o 

reprezintă.  

În procesul de dialog social pot exista momente în care se 

conturează rezultate cu un conținut semnificativ diferit de cel anticipat 

de unul dintre partenerii participanți (și pentru care avea mandat). În 

acest caz se recomandă suspendarea dialogului pentru consultarea cu 

organizația sau membrii reprezentați.  

Rezultatele unui proces de dialog social sunt 

contraproductive dacă întrunesc doar acordul reprezentanților 

participanți direct, dar nu și al majorității membrilor 

reprezentați.  
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7. RESPONSABILITATE 

Partenerii și practicienii în domeniul dialogului social 

confundă adesea rezultatele unei forme de dialog social cu 

funcțiile dialogului social.  

Pentru a explica, printr-un exemplu, trebuie să arătăm că ce este 

stabilit în cadrul unui contract colectiv de muncă este un rezultat al unei 

forme de dialog social, însă rolul acestui contract colectiv de muncă la 

nivel social este de a reduce tensiunile sociale, de a stimula participarea 

democratică la luarea deciziilor, de a spori eficiența și eficacitatea unor 

procese sociale care se derulează pentru bunăstarea generală și pentru 

binele general. În acest punct  

este nevoie să arătam dezirabilitatea asumării responsabilității 

sociale de către partenerii implicați.  

Se întâmplă astfel când partenerii participanți la dialog urmăresc 

nu doar rezultatele unei anumite forme de dialog social, dar împărtășesc 

și urmăresc simultan un scop comun ultim, la nivelul sistemului social, 

al procesului de dialog social. În alți termeni este vorba de parteneriat 

social între partenerii implicați 
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8. NEGOCIATORUL SOCIAL, O  (NOUĂ) PROFESIE ? 

Procesul de formare / calificare a persoanelor desemnate să reprezinte 

părţile în dialogul tripartit 

8.1 De la poziţia de forţă spre dialog 

La această oră, în nomenclatorul profesiilor nu există un 

cod pentru „negociatori”. Desigur, dintotdeauna partenerii 

sociali şi-au desemnat reprezentanţii (reprezentanţi „legali” – 

adică cei cărora legea le conferă responsabilitatea 

reprezentării) care au abordat problemele sensibile sau 

potenţial conflictuale, în particular cele legate de salarizare şi 

de condiţiile de muncă. 

Preşedintele sau primarul sau directorul sunt reprezentanţii legali 

ai structurilor pe care le conduc dar, oare,  „funcţia” naşte automat şi 

„competenţa” negocierii, competenţa dialogului ?  Sunt ei singurele 

persoane chemate sau autorizate să realizeze dialogul ?  Cu siguranţă că 

nu. 

Multă vreme – şi, în orice caz, înainte de 1990 – această dilemă 

nu avea temei întrucât politicul (administrativul) sau executivul 

(directorul) se aflau într-o poziţie de forţă iar dialogul era quasi 

inexistent.  

 

Ce s-a schimbat în ultimele decenii? Cu certitudine s-au 

petrecut două fenomene majore:  
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 pe de o parte legislaţia a impus treptat principiile şi formele 

„dialogului” şi a forţat constiuirea structurilor juridice 

reprezentative (Legea Contractului colectiv de muncă 130/1996, 

Legea organizării şi funcţionării Consiliului Economic şi Social 

109/1997, Legea soluţionării conflictelor de muncă 168/1999, 

Legea patronatelor 356/2001, Legea sindicatelor 54/2003, HG 

privind funcţionarea comisiilor de dialog social 369/2009, şi mai 

recentele legi, Legea 62/2011 a dialogului social şi Legea 

248/2013 pentru funcţionarea CES);  

 pe de altă parte, partenerii „sindicali” şi-a conturat şi afirmat tot 

mai mult identitatea şi au început să fie activi în dialog iar 

reprezentanţii „patronali”  - au început să înţeleagă că abordarea 

dialogului exclusiv de pe poziţii de forţă poate fi ineficient.  

Aceste procese în desfăşurare sunt premize favorabile dar ele nu 

rezolvă de la sine dificultăţile dialogului. Printre dificultăţile concrete se 

numără încă diferenţele de nivel de pregătire, informare şi atitudine 

dintre parteneri. O altă dificultate constă în absenţa unei „culturi a 

dialogului” (pe care o putem defini generic ca o raportare la repere 

incontestabile, validate de toţi partenerii, cum ar fi situaţia financiară a 

serviciilor, productivitatea medie, contextele economice şi sociale 

naţionale şi cele din „ramură”). Nu în ultimul rând, este importantă 

calitatea „negociatorilor”, a persoanelor în contact. 

Dincolo de abilităţile naturale ale negociatorilor şi de 

experienţa individuală pe care o acumulează în timp, există 

un număr important de „tehnici”, de proceduri, metode şi 

informaţii care facilitează dialogul. În măsura în care un 

„expert în dialogul social” sau dialogul tripartit cumulează 

abilităţile personale şi bagajul specific de cunoştiinţe – putem 

vorbi de „profesia” de negociator.  
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În cadrul proiectului urmează să fie lansată o sesiune de instruire a 

persoanelor desemnate de parteneri să devină „experţi în dialogul 

social”. Aceştia nu sunt nici preşedinţi de patronate nici de sindicate nici 

primari. Este evident că „dialogul social” sau „dialogul tripartit” nu 

poate fi rezumat la întâlnirile dintre preşedinţi. „Experţii” vor putea 

acţiona atât direct în cadrul colectivelor sindicale sau de funcţionari 

publici sau a consiliilor de direcţie/administraţie cât şi indirect, pe post 

de consilieri ai preşedinţilor de sindicat ori patronat sau ai primarilor. 

Prima sesiune de formare – din cadrul proiectului – ca şi alte acţiuni 

de formare pe care partenerii preconizează să le iniţieze pot găsi mai jos 

câteva elemente utile cu tehnici recomandate în „formarea experților”.  

Acestea au fost selectate din suporturile de curs propuse în diverse stagii 

de pe piaţa de consultanţă şi reprezintă o primă fază de familiarizare cu 

problematica negocierii şi formării experţilor sau formatorilor. 

8.2 Din problematica activităţilor de formare a „experţilor” / 

„formatorilor” 

 Despre procesul de formare  

Conceptul de formare (training) poate fi abordat din mai multe 

perspective.  

Una dintre ele defineşte trainingul ca  un  proces sistematic de 

modificare a unui comportament, dobandire de noi cunostinte, abilități 

și atitudini necesare îndeplinirii mai eficace a atribuțiilor unui anumit 

post, prezent sau viitor.  

Trainingul oferă  cursanţilor oportunitatea de a învăța iar, pe 

termen lung acțiunile de învățare conduc spre  dezvoltarea 

profesională, spre « competenţă ».  
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Cine poate fi  formatorul (expertul in dialog social) 

Pentru a deveni  trainer / formator orice persoană trebuie să 

dobândească cunoştinţe şi aptitudini iar ceea ce trebuie reţinut este că 

majoritatea acestor cunoştinţe şi calități pot fi îmbunătățite.  

Rolul principal al formatorului, pentru cursanţi, este acela  de a 

facilita procesul de învăţare, de a dezvolta abilităţi,  de a transmite 

cunoştinţe si  de a modela atitudini, comportamente. 

Într-o exprimare consacrată, un formator  trebuie să posede un 

bun nivel de Conoştinţe-Aptitudini-Atitudini (în engleză KSA adică 

Knowledge-Skills-Attitudes) specific domeniului său de expertiză.  

Implicit şi conţinutul şi obiectivul « formării » cursanţilor poate fi 

definit în aceeaşi termeni. 

Un « bagaj  KSA» elementar se obține în şcoală şi facultate; un 

KSA-ul intermediar, prin alte programe de formare, propriile lecturi, 

participări la conferințe de specialitate etc.; iar  un KSA avansat prin 

cumularea experiențelor din domeniul de competenţă dar, cel mai 

important aspect care trebuie reţinut este că un (bun) trainer (formator) 

trebuie să aibă un plan de dezvoltare personală continuu, consecvent, 

consistent. 

Un alt element important în atenţia formatorilor este nevoia de a 

adopta şi perfecţiona o metodă de lucru cu cursanţii. 

Formatorul este un « comunicator » şi deci trebuie să-şi poată 

adapta limbajul la nivelul auditorului, să fie « deschis » sau « sociabil ».  

Nu în ultimul rând,  

un (bun) formator – şi în cazul nostru un viitor (bun) negociator – 

trebuie să se ţină constant informat cu tot ceea ce se petrece în 

domeniul său de competenţă (legislaţie, evenimente, evoluţii 

sociale, economice, etc.)  
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8.3 Despre structura unui curs pentru formatori   

Ultimii ani au adus o bună perfecţionare a metodelor de predare 

/ comunicare / formare adaptate pentru adulţi. Există o literatură de 

specialitate bogată în această materie. Ea trebuie consultată de cei care 

doresc fie să-şi amelioreze propriile performanţe fiem cu atât mai mult, 

de cei care doresc să-i formeze pe alţii: formatorii de formatori. 

Dăm mai jos, cu titlu orientativ, extras dintr-un document 

difuzat de   Structural ConsultingTM Group şi realizat în cadrul unui 

proiect cu finanţare europeană, cuprinsul unui asemenea curs. 

Documentul integral poate fi consultat la adresa : 

http://www.instruireru.ro/20%20desfasurare/20.2%20ToT/03%20Modu

l%20Formare%20de%20Formatori%20-%20Suport%20de%20curs.pdf 

Cuprins  

1. Educaţia adulţilor : educaţia formală, nonformală, informală  

- Principii în educaţia adulţilor  

- Învăţarea prin experienţă  

2. Stiluri de învăţare  

3. Etapele procesului de formare  

4. Planificarea formării  

a) Obiectivele formării  

b) Metode de formare  

c) Structura conţinutului  

d) Materiale de formare  

e) Designul de curs  

5. Organizarea formării  

6. Desfăşurarea formării  

a) Elemente de comunicare  

b) Folosirea mijloacelor vizuale ajutătoare  

7. Evaluarea formării  

8. Revizuirea formării  
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Unele surse valoroase sunt accesibile contra cost, aşa cum este, 

de exemplu,  suportul de curs al unui furnizor specializat de conţinut  

(SCRIBD). Pentru detalii şi consultare simplă on-line poate fi accesat la 

adresa : 

http://www.scribd.com/doc/39097752/Suport-Curs-Formare-Formator 



Ghid de Dialog Social în Servicii Publice. Servicii de Utilitaţi publice 

  

69 

 

  

BIBLIOGRAFIE 

Conventie nr. 87/1948 din 09/07/1948 privind libertatea sindicală și 

apărarea dreptului sindical (disponibilă online la http://www.sncr.ro/wp-

content/uploads/2009/09/legislatie/Conventie%20nr.%20871948.pdf accesat la 

1.12.2013) 

International Labour Organization. (2013). National tripartite social 

dialogue: an ILO guide for improved governance. International Labour Office, 

Social Dialogue and Tripartism Unit, Governance and Tripartism Department: 

Geneva. 

Kristin, Carls și Bridgford, Jeff. (2012). Dialogul social. Manual de 

educație sindicală.. International Training Centre of the International Labour 

Organization.  

Niță, Aurel. Curs ”Tehnici de negociere”. Facultatea de Comunicare și 

Relații Publice  David Ogilvy: SNSPA (disponibil la 

http://gawrylyta.files.wordpress.com/2011/11/aurel_20nita_20-

_20curs_20tehnici_20de_20negociere.pdf accesat la 1.12.2013) 

Olsen, Torunn. (2002). Best practice in social dialogue in public service 

reform: A case study of the Norwegian Agency for Development Co-operation 

(NORAD). International Labour Office: Geneva. 

Pop, Liviu Marian (coordonator), Serghei Mesaroș, Roxana Iliescu, 

Angelica Săbiescu, Educard Corjescu, Iuliana Popescu (autori). (2012) 

Dialogul social European. Ghid de informare legislativă al dialogului 

european. Guvernul României /MMFPS Dialog Social. 

Venkata, Ratnam & Tomoda, Shizue. (2005). Practical Guide for 

Strengthening Social Dialogue in Public Service Reform. International Labour 

Organization: Geneva.  



Ghid de Dialog Social în Servicii Publice. Servicii de Utilitaţi publice 

  

70 

 

  

Olsen, Torunn. (2002). Best practice in social dialogue in public service 

reform: A case study of the Norwegian Agency for Development Co-operation 

(NORAD). International Labour Office: Geneva. 

Sorici, Ion. 2010. Managementul calității în serviciile publice. Brașov: 

Editura Universității Transilvania. 

Proiect : „Impreună pentru Dezvoltarea Dialogului Social in România” 

Seminar Formare de Activiști Sindicali în Dialog Social 

Resurse web: 

http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm 

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_dialogului_social_62_2011.php 

http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/dialog-social 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 



Ghid de Dialog Social în Servicii Publice. Servicii de Utilitaţi publice 

  

71 

 

  

ANEXE 

A. Lista actelor normative/ surse de documentare legislativă 

Legea nr. 53/2003  
Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Legea nr. 62/2011 
Legea dialogului social, cu modificările şi 

completările ulterioare  

Legea nr. 467/2006  
Legea privind cadrul general de informare şi 

consultare a angajaţilor  

Legea nr. 217/2005  Legea comitetelor europene de întreprindere 

HG nr. 187/2007  
privind informarea şi consultarea angajaţilor în 

societăţile europene  

HG nr. 188/2007  
privind informarea şi consultarea angajaţilor în 

societăţile cooperative europene 

H.G. nr. 1260/2011  
privind sectoarele de activitate stabilite conform 

Legii nr. 62/2011  

OUG nr. 28/2009  
privind reglementarea unor măsuri de protecţie 

socială (comitetele sectoriale)  

Convenţia OIM nr. 87/1948  
privind libertatea sindicală şi apărare dreptului 

sindical 

Convenţia OIM nr. 154/1981  privind promovarea negocierii colective 

Convenţia OIM nr. 98/1949  
privind aplicarea principilor dreptului de 

organizare şi negociere colectivă 

Convenţia OIM nr. 135/1971  
privind protecţia reprezentanţilor lucrătorilor în 

întreprinderi şi înlesnirile ce se acordă acestora.  
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B. Contacte ale partenerilor sociali și/sau ale organismelor de dialog social 

din România 

Confederații sindicale reprezentative la nivel național 

 Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia 

www.cnslr-fratia.ro  

 Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa” - www.cartel-alfa.ro  

 Blocul Naţional Sindical - www.bns.ro  

 Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian” - www.csnmeridian.ro  

 Confederaţia Sindicatelor Democratice din România 

 

Confederații patronale reprezentative la nivel național 

 Confederaţia Patronală din Industria României  C.O.N.P.I.R.O.M. 

www.conpirom.ro  

 Consiliul Naţional al Patronatului Român Co.N.P.R. 

 Patronatul Naţional Român P.N.R. www.pnr.org.ro  

 Uniunea Generală a Industriaşilor din România U.G.I.R. www.ugir.ro  

 Uniunea Generală a Industriaşilor din România-1903 U.G.I.R.-1903 

www.ugir1903.ro  

 Confederaţia Naţională a Patronatului Român C.N.P.R. www.cnpr.ro  

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România 

C.N.I.P.M.M.R. www.cnipmmr.ro  

 Uniunea Naţională a Patronatului Român U.N.P.R. www.unpr.ro  

 Confederaţia Patronală a Industriei Serviciilor şi Comerţului din 

România C.P.I.S.C. www.cpisc.ro  
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C. Procedura de negociere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Declanşarea negocierilor  

Momentul declanşării procedurilor privind negocierile este dat de 

anunţul făcut de angajator, privind intenţia de începere a negocierilor 

sau a cererii sindicatului în acest sens, dacă angajatorul nu a iniţiat 

negocierile
14

.  

2.  Convocarea părţilor  

În termen de 5 zile calendaristice, de la data declanşării procedurii de 

negociere (anunţul, iniţiativa angajatorului sau solicitarea scrisă a 

sindicatului) angajatorul este obligat să convoace părţile îndreptăţite să 

participe la negociere. 

                                       
14 Proiect : „Impreună pentru Dezvoltarea Dialogului Social in România” 

Seminar Formare de Activiști Sindicali în Dialog Social 

Procedura de  

negociere 

Declanşarea negocierilor 

Convocarea părţilor 

Prima şedinţă de negociere 

Încheierea negocierilor, înregistrarea 

contractului 



Ghid de Dialog Social în Servicii Publice. Servicii de Utilitaţi publice 

  

74 

 

  

3.  Prima şedinţă de negociere 

În cadrul primei şedinţe de negociere, se stabilesc informaţiile publice şi 

cu caracter confidential şi data la care angajatorul le va pune la 

dispoziţia sindicatelor privitor la cel puţin următoarele aspecte:  

1) situaţia economică – financiară la zi  

2) situaţia ocupării forţei de muncă  

3) în primul Proces verbal, se consemnează : 

a) componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte 

conform împuternicirilor scrise  

b) persoanele mandatate să semneze contractual colectiv de muncă 

c) durata maxima stabilită pentru negocieri  

d) locul şi calendarul reuniunilor  

e) dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri  

f) dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să părticiple la negociere  

g) alte detalii privind negocierea  

4. Încheierea negocierilor, înregistrarea contractului 

La finalizarea negocierilor, contractul integral va fi semnat doar de către 

reprezentanţii mandataţi în acest sens. 

Contractul colectiv de muncă, încheiat în forma scrisă se înregistrează prin 

grija părţilor  la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). 
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Conflicte colective de muncă 

 

1. Declanşarea conflictelor de muncă 

 
2. Concilierea conflictelor de muncă 

 
3. Medierea şi arbitrajul 

 
4. Greva. Declararea, declanşarea grevei. Greva de avertisment. 

Greva de  solidaritate. Greva propriu-zisă 

5. Responsabilităţi speciale în raport cu greva 

6. Participarea la grevă 

7. Suspendarea, încetarea grevei 

8. Efectele grevei 

D. Conflicte colective de muncă – pași de urmat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liga Citadina a Serviciilor Publice și Comunale din România 

Adresa : Str. Iuliu Maniu Nr. 43, camera 53 

500091 Brasov 

Telefon / Fax:  0268 543498 / 0268 543559 

www : www.ligacitadina.ro 

Email : contact@ligacitadina.ro 

  

 

Patronatul Serviciilor Publice  

Adresa : Bd. Regina Elisabeta, Nr. 16, 030019, 

Sector 3, București 

Telefon / Fax:  021 3110233 / 021 3155118 

www : www.psp.ro 

Email : pspoffice@gmail.com 

  

 

Federația Națională a Sindicatelor din Serviciile Publice - SIGOL  
 

Adresa : Bd. Dinicu Golescu nr. 23-25, sc 3, et. 4, ap. 38 

Sector 1, București 

Telefon / Fax:  021 316 2987 / 021 316 2983 

Email : fedsigol@yahoo.com 
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